
 
 
DJURHAMNSVÄRDET 
 
Fakta och hypoteser 
Djurhamnssvärdet är funnet av arkeolog Martin Rundkvist 2007 vid i ett uppgrundat område 
intill den forna örlogshamnen Djurhamn på Djurö. Fyndplatsen var intill en stenrad som 
antas varit en medeltida kaj- eller brygganläggning. Experter har daterat svärdet som är av 
järn till tidigt 1500-tal och anses vara ett befälssvärd. Det är rostigt men helt och välbevarat. 
Det har konserverat vid två tillfällen, är nu mycket skört och förvaras i klimatkammare på 
Historiska museet. 
 
Fyra hack i Svärdets egg visar att det kan ha använts vid hård fäktning, troligtvis i strid. 1518 
kommer den danske kungen Kristian II till Djurhamn med sin flotta efter ett svidande 
nederlag i försök att belägra Stockholm. I samband med denna händelse har Kristian II ett 
möte i Djurhamn med Sten Sture d.y. Då Kristian II lämnar Djurhamn tar han med sig gisslan, 
bl.a. Gustav Eriksson (Vasa) och Hemming Gadh. Om det då förekommit strid är okänt. 
Händelsen ligger till grund för spekulationer om att Djurhamnssvärdet tillhört Gustav 
Eriksson (Vasa). 
 
Djurhamnsvärdets mått efter konservering 

• Total läng:  926 mm 
• Största bredd över parerstången: 184 mm 
• Klingans största bredd: 40 mm 
• Klingans bredd vid basen där eggar saknas: 30 mm 
• Tångens största bredd: 82 mm 
• Hjaltets längd: 155 mm 
• Klingans längd: 771 mm 
• Svärdsknappens längd: 63 mm 
• Svärdsknappens största diameter: 36 mm 
• Vikt: 829 g 
• Parerstångens tjocklek vid mitten:  22 mm 
• Parerstångens tjocklek vid änden: 6 mm 
• Klingans största tjocklek nära basen: 5 mm 
• Parerhackens lägen på klingan, mätt från spetsen: 64, 163, 285, 390 mm 

 
Djurhamn 
Djurhamn var en militärstrategiskt viktig plats som stormaktstidens örlogsflotta använde 
flitigt beroende sin lokalisering vid inloppet till huvudstaden och att det var en utmärkt 
lagunhamn, djup och väl skyddad av kringliggande småöar. 
  
Djurhamns storhetstid var åren 1450-1680. I och med stormaktstidens sammanbrott efter 
Karl XII tid, krympte den svenska flottan dramatiskt samtidigt som flottans örlogsbas 
flyttades från Stockholm till Karlskrona 1680. 



 
 



 
 


